
 دينار الف/ المبلغ

2018 عام  تخصيصاتالمفــــــرداتت
 لعام المصدقة التقديرات

2019

 من المعدله التقديرات

 النواب مجلس قبل

2019لعام

2020 تقديرات

   -                                  346,694,875           400,000,000            18,487,400              الموظفين تعويضات1

346,694,875             400,000,000            18,487,400                2016/ عام مالك حركة وكلف السياسيين المفصولين رواتبأ

29,550,000               24,573,485              29,550,000              29,823,000              (هـ+د+جـ+ب+أ)  الخدميـــــــــــة2

29,550,000                24,573,485               29,550,000                20,000,000                 (ومالية وادارية قانونية استشارات) والمطالبات المفاوضاتأ

   -                                  21,000                        (طبع نفقات) الخزينة حوالة مزادات اصدارات كلفب

   -                                  600,000                     (طبع نفقات) االئتماني التصنيف كلفج

   -                                  9,202,000                  (الجمهور) المحلية السندات طبع كلفد

هـ

   -                                     -                                    -                                     -                                  السلعيـــــــــــــــة3

   -                                     -                                    -                                     -                                   الصيانـــــــــــــــة4

4,531,735,535         4,322,073,555        4,534,073,555        4,086,019,500        (3+2+1) الفـــــــــوائد5

(2+1) الخارجي الدين فوائداوال

939,300,000              1,195,926,000         1,195,926,000          567,531,300             (ظ+......ب+أ) الخارجية القروض على الفوائد1

181,500,000              151,000,000             151,000,000             83,875,000                الدولي البنك قروض على فوائدأ

20,000,000                70,000,000               70,000,000                60,282,000                الدولي النقد صندوق قروض على فوائدب

JICA                30,640,000                45,000,000               45,000,000                60,000,000 قروض على فوائدجـ

2,800,000                   1,900,000                  1,900,000                  1,122,900                  االيطالي القرض على فوائدد

7,000,000                   3,000,000                  3,000,000                  1,773,000                  للتنمية االسالمي البنك قرض على فوائدهـ

JBIC                  3,191,400                16,000,000               16,000,000                30,000,000 الدولي للتعاون اليابان بنك قروض على فوائدو

KFW                10,092,000                15,000,000               15,000,000                37,000,000 االلماني القرض على فوائدز

204,000,000              290,000,000             290,000,000             236,400,000             االمريكي القرض على فوائدح

   -                                    -                                     -                                   االجل الدفع اتفاقيات على فوائدط

   -                                    -                                     -                                  الياباني القرض فيها بما االخرى االجنبية القروض على فوائدي

44,000,000                37,000,000               37,000,000                28,503,000                البريطاني القرض على فوائدك

20,000,000                8,000,000                  8,000,000                  7,092,000                  السويدي القرض على فوائدل

60,000,000                15,000,000               15,000,000                20,094,000                الصيني القرض على فوائدم

30,000,000                16,000,000               16,000,000                17,092,000                االلماني سيمنز قرض على فوائدن

2021-2019 عام وتقديرات 2018 لعام  المصدقة بالتخصيصات مقارنةً 2019 لعام المالية لوزارة العام النشاط
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2018 عام  تخصيصاتالمفــــــرداتت
 لعام المصدقة التقديرات

2019

 من المعدله التقديرات

 النواب مجلس قبل

2019لعام

2020 تقديرات

75,000,000                350,460,000             350,460,000             29,550,000                الصادرات ضمان فوائدس

9,000,000                   19,266,000               19,266,000                37,824,000                السيادية الضمانات فوائدع

6,000,000                   5,500,000                  5,500,000                  الفرنسي القرض على فوائدف

2,000,000                   1,000,000                  1,000,000                  الزراعية للتنمية الدولي الصندوق قرض على فوائدق

5,000,000                   1,800,000                  1,800,000                  السعودي القرض على فوائدص

7,000,000                   5,000,000                  5,000,000                  الكويتي القرض على فوائدض

22,000,000                28,000,000               28,000,000                اي سي اس اس االيطالي القرض على فوائدط

117,000,000              117,000,000             117,000,000              الخارجية السندات على فوائدظ

1,355,435,535          754,947,555             754,947,555             731,310,200             (و........جـ+ب+أ) الخارجية للديون الهيكلة اعادة اتفاقيات على الفوائد2

185,810,400              207,559,200             207,559,200             229,899,000             باريس نادي دول على  الخارجية الديون هيكلية اعادة على الفوائدأ

212,760,000              225,600,000             225,600,000             105,198,000             باريس نادي خارج دول على الخارجية الديون هيكلية اعادة على الفوائدب

638,280,000              839,220                     839,220                     1,300,200                  العربي النقد صندوق مستحقات على الفوائدج

189,120,000              191,484,000             191,484,000             191,484,000             الخارج في الخاص القطاع ديون اطفاء  على السندات فوائدد

150,429,000             (اليوربوند) الخارجية الدين سندات على الفوائدهـ

129,465,135              129,465,135             129,465,135             53,000,000                االقتصادي لألنماء العربي الصندوق مستحقات على الفوائدو

2,237,000,000          2,371,200,000         2,583,200,000          2,787,178,000          (ع+......+جـ+ب+أ) المحلي الدين على فوائد3

75,000,000                65,000,000               65,000,000                200,000,000             (المزادات)  الخزينة حواالت على فوائدأ

9,000,000                   70,000,000               70,000,000                70,778,000                  القديمة الخزينة حواالت فوائدب

 جـ
 مصرف من كل قبل من القانوني االحتياطي بموجب الخزينة حواالت فوائد

2015 عام موازنة قانون حسب للتجارة العراقي والمصرف والرشيد الرافدين
                39,000,000                38,000,000               38,000,000                35,000,000

د
 قانون بموجب للتجارة العراقي المصرف حوالة حسب الخزينة حواالت فوائد

2015 لعام الموازنة
                50,000,000                40,000,000               40,000,000                24,000,000

هـ

 بموجب االجنبية النفط لشركات التمويل حوالة بموجب الخزينة حواالت فوائد

 الرشيد مصرف من كل قبل من 2015 عام موازنة قانون من (34) المادة

للتجارة العراقي والمصرف والرافدين

                98,000,000                80,000,000               80,000,000                64,000,000

و
 قانون بموجب العراقي المركزي البنك لدى المخصومة الخزينة حواالت فوائد

2016 عام  موازنة
             900,000,000             850,000,000             638,000,000              750,000,000

ز
 موازنة قانون بموجب التقاعد صندوق طريق قبل من الخزينة حواالت فوائد

2015 عام
                18,000,000                13,000,000               13,000,000                   7,000,000

ح
 قبل من 2014 لسنة (314) رقم الوزراء مجلس قرار بموجب القروض فوائد

الكهرباء وزارة لصالح للتجارة العراقي المصرف
                14,200,000                14,200,000               14,200,000                12,000,000

ط
 قانون بموجب للتجارة العراقي المصرف قبل من الممنوحة القروض فوائد

2016 و 2015 عام موازنتي
                61,500,000                48,000,000               48,000,000                35,000,000

60,000,000                200,000,000             200,000,000             313,700,000             2016 عام قانون بموجب العراقية بالدنانير الوطنية السندات فوائدي
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2018 عام  تخصيصاتالمفــــــرداتت
 لعام المصدقة التقديرات

2019

 من المعدله التقديرات

 النواب مجلس قبل

2019لعام

2020 تقديرات

ك
 (400)و (97) رقم الوزراء مجلس قراري بموجبي الخزينة حواالت فوائد
الحكومية المصارف قبل من 2013 لسنة

                67,000,000                65,000,000               65,000,000                44,000,000

ل
 2014 لسنة (50) رقم الوزراء مجلس قرار بموجب الخزينة حواالت فوائد

الموازنة عجز لتمويل
             122,000,000             120,000,000             120,000,000                92,000,000

م
 (70) و (74) رقم الوزراء مجلس قراري بموجب الخزينة حواالت فوائد
2015 لسنة

             142,000,000             140,000,000             140,000,000              130,000,000

ن
 الحكومية المصارف قبل من العامة للشركات الممنوحة الخزينة حواالت فوائد

رواتبها لتسديد
             391,000,000             400,000,000             400,000,000              400,000,000

س
 بسماية قروض عن الحكومية المصارف قبل من الممنوحة القروض عن فوائد

االسكان وقروض الميسرة والقروض السكنية
             300,000,000             420,000,000             420,000,000              450,000,000

50,000,000                20,000,000               20,000,000                المحررة المناطق في الموظفين اسكان قروض فوائدع

466,618,833            474,149,232           474,618,833            423,627,652            المنح6

87,464,676                87,464,676               87,464,676                87,464,676                الرواتب/ العراقي االعالم شبكةأ

6,000,000                   6,000,000                  6,000,000                  6,000,000                  التشغيلية/ العراقي االعالم شبكةب

3,287,273                   3,287,273                  3,287,273                  3,287,273                  الرواتب/ الحكمة بيتج

1,031,612                   1,031,612                  1,031,612                  1,031,612                  التشغيلية/ الحكمة بيتد

26,009,100                26,009,100               26,009,100                26,009,100                الرواتب/ بغداد ماء دائرةهـ

10,000,000                10,000,000               10,000,000                5,000,000                  التشغيلية/ بغداد ماء دائرةو

219,030,902              218,561,301             219,030,902             219,039,859             الرواتب/ بغداد امانةز

ح
 العربية المساهمات دينار مليون (408,596) فيها بما) التشغيلية/ بغداد امانة

والدولية
                25,037,500                65,037,638               65,037,638                57,037,638

7,102,420                   7,102,420                  7,102,420                  8,814,656                  الرواتب/ بغداد مجاري دائرةط

10,712,236                10,712,236               10,712,236                4,000,000                  التشغيلية/ بغداد مجاري دائرةي

20,975,240                20,975,240               20,975,240                20,975,240                الرواتب/ العراقية الوطنية االولمبية اللجنةك

9,500,000                   9,500,000                  9,500,000                  10,500,000                التشغيلية/ العراقية الوطنية االولمبية اللجنةل

4,467,736                   4,467,736                  4,467,736                  4,467,736                  الرواتب/ العراقية الوطنية البارالمبية اللجنةم

4,000,000                   4,000,000                  4,000,000                  2,000,000                  التشغيلية/ العراقية الوطنية البارالمبية اللجنةن

42,865,844               43,335,445              42,865,844              68,006,585              (ج+ب+  أ) االعانات7

15,000,000                15,000,000               15,000,000                29,698,028                االخرى الشركات دعمأ

25,000,000                25,000,000               25,000,000                35,000,000                الصغيرة القروض فوائد دعمب

2,865,844                   3,335,445                  2,865,844                  3,308,557                  رشد ابن شركة رواتب دعمج

11,358,261,406      11,649,234,842     13,149,234,842      9,359,639,338        (وعشرون خمسة+........+ ثانيا+اوال) االخرى المصروفات8
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2018 عام  تخصيصاتالمفــــــرداتت
 لعام المصدقة التقديرات

2019

 من المعدله التقديرات

 النواب مجلس قبل

2019لعام

2020 تقديرات

200,000,000              200,000,000             200,000,000             192,000,000             الطوارئ احتياطياوالً

1,406,116,656         1,406,116,656          771,603,926             الكويت حرب تعويضاتثانياً

6,040,000,000          6,110,000,000         7,610,000,000          6,540,000,000          (15+.....+1) المحلي الدين اقساطثالثاً

200,000,000              200,000,000             200,000,000             200,000,000             القديمة الخزينة حواالت اصدارات اقساط 1

1,500,000,000          600,000,000             1,100,000,000          3,000,000,000          (المزادات) الخزينة حواالت اقساط تسديد2

 -  - 645,000,000             2015 عام موازنة قانون بموجب العراقية بالدنانير الوطنية السندات اقساط تسديد3

200,000,000              200,000,000             200,000,000             60,000,000                 الموازنة لتمويل للتجارة العراقي المصرف قبل من الخزينة حواالت على اقساط4

5
 االجنبية النفط لشركات التمويل حوالة بموجب الخزينة حواالت على اقساط

 للتجارة العراقي والمصرف والرافدين الرشيد مصرف من كل قبل من

الموازنة قانون بموجب

             210,000,000             610,000,000             610,000,000              440,000,000

6
 بموجب العراقي المركزي البنك لدى المخصومة الخزينة حواالت اقساط

الموازنة قانون
          1,000,000,000          1,000,000,000                                 -             1,000,000,000

150,000,000              150,000,000             150,000,000             40,000,000                 الموازنة قانون حسب التقاعد صندوق قبل من الممنوحة الخزينة حواالت اقساط7

8
 (400)و (97) رقم الوزراء مجلس قراري بموجب الخزينة حواالت اقساط
الحكومية المصارقف قبل من 2013 لسنة

             100,000,000             150,000,000             150,000,000              150,000,000

9
 2014 لسنة (50) رقم الوزراء مجلس قرار بموجب الخزينة حواالت اقساط
الموازنة عجز لتمويل

             110,000,000             300,000,000             300,000,000              300,000,000

10
 (70) و (74) رقم الوزراء مجلس قراري بموجب الخزينة حواالت اقساط
2015 لسنة

             100,000,000             300,000,000             300,000,000              300,000,000

11
 من 2014 لسنة (314) رقم الوزراء مجلس قرار بموجب القروض اقساط

الكهرباء وزارة لصالح للتجارة العراقي المصرف قبل
                47,000,000                50,000,000               50,000,000                50,000,000

150,000,000              150,000,000             150,000,000             158,000,000              الموازنة قانون بموجب للتجارة العراقي المصرف قبل من الممنوحة القروض اقساط12

13
 قبل من منتسبيها رواتب عن العامة للشركات الممنوحة قروض اقساط تسديد

الحكومية المصارف
             650,000,000          1,200,000,000         1,200,000,000          1,200,000,000

14
 المصارف قبل من القانوني االحتياطي بموجب الخزينة حواالت اقساط تسديد

الحكومية
             220,000,000             100,000,000             100,000,000              400,000,000

2,100,000,000         2,100,000,000          محلية السندات اقساط تسديد15
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2018 عام  تخصيصاتالمفــــــرداتت
 لعام المصدقة التقديرات

2019

 من المعدله التقديرات

 النواب مجلس قبل

2019لعام

2020 تقديرات

4,257,834,000          3,182,690,780         3,182,690,780          1,706,899,400          (2+1) الخارجي الدين اقساطرابعاً

1
 ودول باريس نادي دول مع الديون هيكلة العادة الثنائية االتفاقية اقساط تسديد

باريس نادي خارج
          1,082,802,000          1,085,690,780         1,085,690,780          1,496,984,000

697,380,000              697,380,000             697,380,000             697,380,000             باريس نادي لدول الخارجية الديون هيكلية اعادة اقساط تسديدأ

200,940,000              200,940,000             200,940,000             197,394,000             باريس نادي خارج لدول الخارجية الديون هيكلية اعادة اقساط تسديدب

118,200,000              118,200,000             118,200,000             118,200,000             الخارج في الديون تسويةجـ

17,730,000                17,730,000               17,730,000                17,730,000                الخارج في الخاص للقطاع الصغيرة للديون النقدية التسويةد

43,734,000                46,440,780               46,440,780                46,098,000                العراق مديونية هيكلية اعادة اتفاقية عن العربي النقد صندوق مستحقات تسديدهـ

414,000,000                 -                                    -                                     -                                  الديون الطفاء الخارجية السندات اقساط تسديدو

5,000,000                   5,000,000                  5,000,000                  6,000,000                  االقتصادي لألنماء العربي الصندوق مستحقات اقساطز

2,760,850,000          2,097,000,000         2,097,000,000          624,097,400             الخارجية القروض اقساط تسديد2

710,000,000              905,000,000             905,000,000             193,848,000             الدولي النقد صندوق قروض اقساط تسديدأ

198,500,000              96,500,000               96,500,000                52,953,600                الدولي البنك قروض اقساطب

998,000,000              372,000,000             372,000,000             27,777,000                االمريكي القرض اقساطجـ

JICA                91,370,000             174,500,000             174,500,000              220,000,000 قروض اقساطد

JBIC                                  -                     2,000,000                  2,000,000                81,350,000القرض اقساطهـ

24,000,000                12,000,000               12,000,000                   -                                  السويدي القرض اقساطو

8,000,000                   2,000,000                  2,000,000                     -                                  الصيني القرض اقساطز

60,000,000                1,000,000                  1,000,000                     -                                  االلماني سيمنز القرض اقساطح

45,000,000                20,000,000               20,000,000                58,148,800                الصادرات ضمان اقساطط

188,000,000              236,400,000             236,400,000                -                                  الروسي القرض اقساطي

100,000,000              180,600,000             180,600,000             200,000,000             السيادية الضمانات اقساطك

اليوروبوند سندات اقساطل

7,000,000                   1,000,000                  1,000,000                   -  االيطالي القرض اقساطم

5,000,000                   1,000,000                  1,000,000                   -  للتنمية االسالمي البنك اقساطن

KFW -                   1,000,000                  1,000,000                   4,000,000 االلماني القرض اقساطهـ

UKEF -                 56,000,000               56,000,000                76,000,000 البريطاني القرض لقساطو

SACE -                 36,000,000               36,000,000                36,000,000   االيطالي القرض اقساطي

150,000,000              100,000,000             100,000,000             24,700,000                المشترك التمويل نفقاتخامساً

20,000,000                10,000,000               10,000,000                10,000,000                بالخارج العراق اموال استرداد صندوقسادساً

   -                                     -                                    -                                  25,000,000                2009 لسنة 20 رقم قانون بموجب تعويضاتسابعاً
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2018 عام  تخصيصاتالمفــــــرداتت
 لعام المصدقة التقديرات

2019

 من المعدله التقديرات

 النواب مجلس قبل

2019لعام

2020 تقديرات

100,000,000              50,000,000               50,000,000                10,000,000                2010/ لسنة (16) رقم قانون بموجب تعويضاتثامناً
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2018 عام  تخصيصاتالمفــــــرداتت
 لعام المصدقة التقديرات

2019

 من المعدله التقديرات

 النواب مجلس قبل

2019لعام

2020 تقديرات

20,000,000                20,000,000               20,000,000                15,000,000                2009/ لسنة 5 رقم قانون بموجب تعويضاتتاسعاً

50,000,000                50,000,000               50,000,000                5,000,000                  2003-4-9 قبل الخاص القطاع مستحقات تسويةعاشراً

4,500,000                 4,500,000                 4,500,000                 5,613,816                  الماليين الخبراء لجنة نفقاتعشر احد

1,535,000                   1,535,000                  1,535,000                  1,535,000                  الرواتب/ العراقيين الصحفيين نقابةعشر ثالثة

5,200,000                   5,200,000                  5,200,000                  5,200,000                  التشغيلية/ العراقيين الصحفيين نقابةعشر اربعة

4,964,700                   4,964,700                  4,964,700                  4,964,700                  الرواتب/  الفالحية الجمعياتعشر خمسة

410,514                      410,514                     410,514                     410,514                     التشغيلية/  الفالحية الجمعياتعشر ستة

302,130                      302,130                     302,130                     302,130                     الرواتب/  العمال نقابةعشر سبعة

430,000                      430,000                     430,000                     430,000                     التشغيلية/ العمال نقابةعشر ثمانية

12,015,210               12,015,210              12,015,210                 -                                  االخرى االندية منحعشر تسعة

25,644,528                25,644,528               25,644,528                25,644,528                الرواتب/ العراقي االحمر الهالل جمعية منحعشرون

701,736                      701,736                     701,736                     611,736                     التشغيلية/ العراقي االحمر الهالل جمعية منحوعشرون واحد

10,723,588                10,723,588               10,723,588                10,723,588                2003/4/9 قبل للعسكريين الموزعة االراضي عن تعويضاتوعشرون اثنان

4,000,000                   4,000,000                  4,000,000                  4,000,000                  السياسية االحزاب منحةوعشرون ثالثة

250,000,000              250,000,000             250,000,000                -                                  خدمية برامجوعشرون اربعة

200,000,000              200,000,000             200,000,000                -                                  الممتلكات بشأن 2009/ لسنة 20 رقم قانون تعويضاتوعشرون خمسة

10,526,652,417      10,529,122,417     10,529,122,417      9,605,122,417        (و+.......ب+أ) االجتماعية الرعاية9

5,383,652,417          5,383,652,417         5,383,652,417          4,983,652,417          كردستان واقليم االعلى القضاء مجلس عدا المدنية التقاعدية الرواتبأ

550,000,000            550,000,000           550,000,000            341,000,000             كردستان واقليم االعلى القضاء مجلس عدا  المدنية التقاعدية المكافآتب

4,153,000,000          4,153,000,000         4,153,000,000          4,153,000,000          كردستان واقليم االعلى القضاء مجلس عدا العسكرية التقاعدية الرواتبج

390,000,000            390,000,000           390,000,000            100,000,000             كردستان واقليم االعلى القضاء مجلس عدا العسكرية التقاعدية المكافأتد

   -                                  2,470,000                  2,470,000                  2,470,000                  العسكريين بدالتهـ

50,000,000                50,000,000               50,000,000                25,000,000                للشهداء متراكمة  رواتبو

      23,590,725,892      29,159,465,491     27,389,183,851      26,955,684,035 (9+8+7+6+5+4+3+2+1 ) العام المجموع
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